
Ako podporiť rozvoj jemnej 

motoriky a grafomotoriky

u detí



Pohyblivosť a presnosť pohybov

 Behanie, lezenie, skákanie, hry s loptou...

 Zapájanie do spoločných činností s statnými

deťmi.

 Neobratné, bojazlivé, neisté dieťa sa

pohybovým hrám postupne vyhýba – úloha

rodiča

 4 r. – chôdza po schodoch dolu so striedaním

nôh

 5.r. – skáče na jednej nohe, chodí rovno po
čiare, stojí na špičkách, chodí po mierne

zvýšenej ploche

 6. r. – preskočí znožmo malú prekážku



Zručnosť

 Práca s ceruzkou, farbičkou – už 1-

ročné dieťa prvé čmáranice;

 Hra - stavebnice, kocky,

skladačky, puzzle, hry s pieskom,

strihanie, maľovanie...

 Každodenná činnosť – umývanie

zubov, obliekanie sa, viazanie

šnúrok...



Vývin zručnosti
 3. – 4. r. - manipuluje s drobnými predmetmi (navlieka korálky, 

zasúva drobné kolíčky do otvorov...)

 4. r. – strihá; dokáže otvoriť dlaň postupne po jednom prste; dokáže 
nakresliť čiaru medzi dvoma líniami (dráhu)

 5. r. – dotkne sa bruškom každého prstu na ruke bruška palca;

 6. r. – kreslí obrázok podľa predlohy



Ďalšie schopnosti potrebné pre rozvoj 

grafomotoriky

 celková rozumová vyspelosť dieťaťa

 vnímanie – zrakové, sluchové, hmatové, vlastného tela, 

rovnováhy

 rozlišovanie – zrakové, sluchové, hmatové

 predstavivosť a priestorová orientácia

 pamäť

 pozornosť



Prečo sa nedarí?

 držanie ceruzky

 svaly  ruky a ich koordinácia

 dominancia ruky

 zraková percepcia a koordinácia oka a ruky

 bilaterálna kooordinácia

 pozornosť

motivácia

 poruchy a odlišnosti vo vývine



Správny úchop
• Vo veku 2-3 r. začiatky zámernej kresby

• Od 4.r. viesť dieťa k správnemu držaniu ceruzky

• Pomôcka pre rozvoj – adaptér – držať 3 prstami,

uvoľňovanie pohybu, od ramena k ruke, od

veľkých obrázkov k malým



Opora a stabilita ruky



Sila a pružnosť svalov a kĺbu palca



Pinzetový úchop



Dominancia ruky

 Väčšina detí od 3. rokov začína uprednostňovať jednu ruku

 Vo veku 5. rokov používa pravú alebo ľavú ruku vo všetkých 

činnostiach

 Ťažkostí najmä u detí ľavákov alebo u ľavákov, vyrastajúcich v 

prostredí pravákov

 Orientácia na tele

 Prechod cez stredovú líniu tela 

 Bilaterálna koordinácia

 Skrížená lateralita



Prechod cez stredovú líniu tela

 Twister

 Podávanie lopty raz z jednej a raz z druhej strany

 Tenis, bedminton, ping-pong

 Kreslenie na vertikálnej ploche (tabuľa, papier na 

stene)

 Materiál na prácu pri stole umiestniť  na opačnú 

stranu dominantnej ruky

 Rôzne hry – Simon hovorí...



Ďalšie aktivity na podporu bilaterálnej 

koordinácie

 Strihanie rôznych materiálov  nožnicami – rôzne 

druhy papiera, textil, plastelína, lepiaca páska, 

plastové slamky, rastliny ...

 Trhanie papiera

 Hra na domáce  práce s využívaním oboch rúk 

(miešanie vareškou, čistenie zeleniny, zatĺkanie 

klincov...)

 Navliekanie korálok

 Zipsovanie, zapínanie gombíkov, viazanie šnúrok



Dieťa príliš tlačí ceruzkou na 

papier/málo tlačí

 Proprioceptívny systém poskytuje informácie o 

polohe tela, jeho hmotnosti; umožňuje 

odhadnúť silu, vzdialenosť; 

 Aktivity: prepisovací papier, naťahovanie gumy 

na cvičenie, stláčanie penových loptičiek, 

písanie na hodvábny papier, 

experimentovanie s tlakom rôznou silou...

 Pomôcky: fixy Stabilo trio Scribbi



Pomôcky pre rozvoj jemnej motoriky



Vývin kresby

 2. r. – čmáranice

 3. r.  - pomenovanie kresby

 3. – 4. r. – „hlavonožec“

 4. – 5. r. – hlava, trup, končatiny

 5. – 6. r. – pribúdanie detailov, 

správne pripojenie končatín, krk...

 Prečo je kreslenie pre vývin 

dieťaťa dôležité?



Vývin písania  základných grafických prvkov

 3. r. – zvislá aj vodorovná čiara

 3. – 3;6 r – kruh

 4. – 4;6 r. – špirálu

 4. – 5. r. – vlnovky a „zuby“

 5;6 – horná „lastovička“

 6. r. – dolná „lastovička

 6. r. – horný a dolný viazaný oblúk



Zošity pre predškolákov





Zrakové vnímanie, pamäť a pozornosť

 3. r. - priradzuje farby, vyhľadá známy

predmet na obrázku

 3;6 r. – na pokyn ukáže požadovanú

farbu; odlíši v rade výrazne odlišný

obrázok; odlíši obr. v inej veľkosti;

poskladá obr. z dvoch častí

 4. r. – pomenuje základné farby;
poskladá obr. z viac ako 4 častí;

zapamätá si tri predmety (vie, ktorý
chýba);

 5. r. – pozná aj odtiene farieb; odlíši

prekrývajúce sa obr.; odlíši obr. líšiace

sa detailami (nájdi 10 rozdielov...);zo 6

obrázkov si pamätá 3;

 5;6 - 6. r. – odlíši obr. líšiaci sa vertikálnou 

polohou; vyhľadáva objekt v rade zľava 

doprava

 6. r. – rozlišuje obr. líšiace sa P-Ľ orientáciou 

(prevrátené)





  

 

 

  

 



AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ZRAKOVEJ PAMÄTE A ZRAKOVEJ 

POZORNOSTI

„ČO SA ZMENILO?“

V miestnosti, na človeku, na obrázku, stavbe z kociek...

„ČO CHÝBA?“

Zo 4-6 hračiek alebo iných predmetov (kuchynské pomôcky...) jeden odoberieme.

„ČO TU BOLO?“

Dieťaťu ukážeme 4-6 obrázkov, hračiek, predmetov, potom ich zakryjeme šatkou a úlohou dieťaťa

je vymenovať všetko, čo si zapamätalo. Využiť môžeme aj magnety na kuchynskej chladničke.

„ROVNANIE HRAČEK PODĽA VEĽKOSTI“

Dieťa uloží do radu 3-6 hračiek podľa veľkosti. Potom hračky zakryjeme a dieťa sa snaží vymenovať

hračky tak, ako išli po sebe.



Vizuálno-motorická koordinácia

 Šport – tenis, hádzanie na cieľ, triafanie do terča

 Kreslenie

 Pracovné listy – spájanie bodov, dokresľovanie obrázkov, kopírovanie 

obrázkov...

 Skladačky – Lego, kocky, tangram, puzzle

 Hra na „lovenie rybičiek“, vkladačky

 Strihanie



Motivácia ku kresleniu

 Rôzne materiály na kreslenie – farbičky, suchý pastel, krieda, biele ceruzky na tmavý 

papier, akvarelové ceruzky, pravítka, NIE fixy

 Rôzne podklady na kreslenie – veľké kusy papiera, veľmi malý papier, krabice, tabuľa, 

chodník, farbami na tvár, milimetrový papier

 Kreslenie podľa vlastných predstáv, bez hodnotenia, len slovný komentár

 Využívanie kreslenia pri voľnej alebo rolovej hre – poštár, obchod...

 „Dobrý dôvod“ na kreslenie – list pre babku, pre Ježiška, darček, výroba a ilustrácia 

knihy...

 Zapojenie celého tela – obkresľovanie tela na veľký papier, bludisko na chodníku 



Poruchy vývinu a ich prejavy v kresbe

 Rozumová úroveň – „hlavonožec“

 Špecifická porucha vývinu motorických funkcií -

dyspraxia/dyslexia

 DMO, epilepsia, organické poškodenia CNS

 ADHD

 PAS


